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LITURGIA	NIEDZIELI	–	Niedziela	w	Oktawie	Narodzenia	Pańskiego:		
Święto	Świętej	Rodziny	Jezusa,	Maryi	i	Józefa	(A)	
1	Czytanie:	Syr	3,	2-6.	12-14;	Ps:	128;	2	Czytanie:	Kol	3,	12-21;	Ewangelia:	Mt	2,	13-15.	19-23	
	

Gdy	mędrcy	 się	 oddalili,	 oto	 anioł	Pański	ukazał	 się	 Józefowi	we	 śnie	 i	 rzekł:	
«Wstań,	 weź	 Dziecię	 i	 Jego	 Matkę	 i	 uchodź	 do	 Egiptu;	 pozostań	 tam,	 aż	 ci	
powiem;	bo	Herod	będzie	szukał	Dziecięcia,	aby	Je	zgładzić».	On	wstał,	wziął	w	
nocy	Dziecię	i	Jego	Matkę	i	udał	się	do	Egiptu;	tam	pozostał	aż	do	śmierci	Heroda.	
Tak	miało	 się	 spełnić	 słowo,	 które	 Pan	 powiedział	 przez	 Proroka:	 «Z	 Egiptu	
wezwałem	Syna	mego».	A	gdy	Herod	umarł,	oto	Józefowi	w	Egipcie	ukazał	się	

anioł	Pański	we	śnie	i	rzekł:	«Wstań,	weź	Dziecię	i	Jego	Matkę	i	idź	do	ziemi	Izraela,	bo	już	umarli	ci,	
którzy	czyhali	na	życie	Dziecięcia».	On	więc	wstał,	wziął	Dziecię	i	Jego	Matkę	i	wrócił	do	ziemi	Izraela.	
Lecz	 gdy	 posłyszał,	 że	 w	 Judei	 panuje	 Archelaos	 w	 miejsce	 ojca	 swego,	 Heroda,	 bał	 się	 tam	 iść.	
Otrzymawszy	zaś	we	śnie	nakaz,	udał	się	w	okolice	Galilei.	Przybył	do	miasta	zwanego	Nazaret	i	tam	
osiadł.	Tak	miało	się	spełnić	słowo	Proroków:	«Nazwany	będzie	Nazarejczykiem». 
	

Rodzina	–	sanktuarium	miłości		
Kiedy	patrzymy	na	Świętą	Rodzinę,	odkrywamy	podstawową	zasadę	życia	–	wzajemną	miłość.	Miłość	
jest	 istotą	 życia	 Rodziny	 z	 Nazaretu,	 w	 której	 centrum	 stoi	 Syn	 Boży	Wcielony.	W	 tej	 szkole	 życia	
pragniemy	uczyć	się	budować	jedność	i	szczęście	naszych	rodzin.	Dziś	szczególnie	chcemy	patrzeć	na	
św.	Józefa.	Jego	troska	o	rodzinę	może	nas	budować.	Święty	Józef	przede	wszystkim	słuchał	głosu	Boga	
i	 zawierzył	 Jego	 prorokom.	 Rozumiał,	 jak	wielkie	wartości	 niesie	w	 sobie	 tradycja,	 co	 potwierdziło	
spełnienie	się	proroctw	w	jego	życiu.	Myślał	tylko	o	Dziecięciu	i	Jego	Matce.	Historia	życia	Józefa	i	całej	
Świętej	Rodziny	uczy,	że	w	życiu	nie	ma	przypadków.	W	przeciwnościach	mamy	czynić	to,	co	 jest	w	
zasięgu	 naszych	 możliwości,	 ale	 przede	 wszystkim	 zdać	 się	 na	 Boga.	 Posłuszeństwo	 jest	 najlepszą	
odpowiedzią	na	łaskę	Bożą.	
	

Proszę	Cię,	Panie,	aby	umacniała	się	moja	miłość	do	Ciebie.		
Z	Twoją	pomocą	pragnę	konsekwentnie	obdarowywać	miłością	najbliższych.		
Uświęcaj,	Panie,	moją	rodzinę.	

__________________________________________________________________________	
Rozważanie	zaczerpnięte	z	„Ewangelia	2019”,	Edycja	Świętego	Pawła	
autor:	ks.	Janusz	Lekan	

	

WYDARZENIA	W	PARAFII	
	

Nowy	Rok	i	Uroczystość	Objawienia	Pańskiego:	W	Nowy	Rok,	1	stycznia	2020	roku	przeżywamy	
Uroczystość	Świętej	Bożej	Rodzicielki	Maryi.	Msza	święta	w	kościele	św.	Jana	Fiszera	na	Prittlewell	o	
12.00.	 Powierzmy	 Dobremu	 Bogu	 przez	 ręce	 Maryi	 cały	 rozpoczynający	 się	 rok	 i	 prośmy	 o	
błogosławieństwo.	 Uroczystość	 Objawienia	 Pańskiego,	 która	 przypada	 na	 6	 stycznia	 2020	 jest	
przeniesiona	 w	 Anglii	 na	 niedzielę	 5	 stycznia	 2020.	 Jest	 to	 święto	 obowiązkowe.	 W	 ten	 dzień	
powierzamy	Bożej	Opatrzności	losy	Kościoła	oraz	misje	katolickie.	Zapraszamy	
	

I	piątek:	W	pierwszy	piątek	miesiąca	Msza	święta	w	kościele	Sacred	Heart	w	Southend-on-Sea	o	godzinie	
19.00.	Spowiedź	i	wystawienie	Najświętszego	Sakramentu	od	godziny	18.00	do	19.00.	Po	Mszy	świętej	
sprzątanie	kościoła.	Prosimy	o	włączenie	się	w	tą	posługę.	
	

Bożonarodzeniowe	 spotkania	 parafialne:	 We	 wszystkich	 ośrodkach	 parafialnych	 pielęgnujemy	
polskie	 tradycje	 bożonarodzeniowe.	 5	 stycznia	 po	 Mszy	 o	 12.30	 w	 Basildon	 będzie	 opłatek	 i	
kolędowanie.	 11	 stycznia	 po	 Mszy	 o	 18.00	 w	 kościele	 na	 Westcliff	 będą	 jasełka	 „Przywitać	 Pana”	
przygotowane	przez	dorosłych	oraz	opłatek	i	kolędowanie.	26	stycznia	po	Mszy	o	16.00	w	Chelmsford	
będzie	opłatek	i	kolędowanie.	Zapraszamy	wszystkich.		
	

Wizyta	duszpasterska	(kolęda):	W	czasie	adwentu	i	po	Bożym	Narodzeniu	spotykamy	się	w	naszych	
domach	na	modlitwę	i	rozmowę.	Błogosławieństwo	domu,	jakiego	udziela	kapłan	płynie	z	Betlejem	i	
jest	owocem	przyjścia	na	świat	Syna	Bożego,	który	jest	darem	dla	każdego	z	nas.	Parafian,	którzy	chcą	



zaprosić	kapłana	na	wizytę	duszpasterską	prosimy	o	zgłoszenie	za	pomocą	formularzy	lub	telefonicznie.	
Ksiądz	odwiedzi	chętnych	parafian	w	czasie	adwentu	oraz	w	okresie	po	świętach.		
	

Sklepik	świąteczny:	Po	Mszach	świętych	w	soboty	i	niedziele	można	zaopatrzyć	się	w	kalendarze	na	
rok	2020,	komplety	kolędowe.	Zapraszamy.		
	

MSZE	ŚWIĘTE	NIEDZIELNE	I	ŚWIĄTECZNE	
SOBOTA	18.00	 Our	Lady	Help	Of	Christians	And	St	Helen	Church,		

27	Milton	Road,	Westcliff-on-Sea,	SS0	7JP	
NIEDZIELA	9.00	 The	Sacred	Heart	Church,		

418	Southchurch	Road,	Southend-on-Sea,	SS1	2QB	
1	NIEDZIELA		MIESIĄCA	12.30	 The	Most	Holy	Trinity	Church,		

71	Wickhay,	Basildon,	SS15	5AD	
NIEDZIELA	16.00	 Our	Lady	Immaculate,		

New	London	Road,	Chelmsford,	CM2	0RG	
NIEKTÓRE	ŚWIĘTA	 St	John	Fisher	

2	Manners	Way,	Prittlewell,	SS2	6PT	
	

INTENCJE	MSZALNE	
28	GRUDNIA,	SOBOTA	
18.00	 WESTCLIFF	 NIE	MAM	MSZY	ŚWIĘTEJ	
29	GRUDNIA,	NIEDZIELA,	ŚWIĘTO	ŚWIĘTEJ	RODZINY	JEZUSA,	MARYI	I	JÓZEFA	
9.00	 SOUTHEND	 Rezerwacja	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	
1	STYCZNIA,	ŚRODA	
12.00	 PRITTLEWELL	 +	Jan	Kiwak	w	miesiąc	po	śmierci	
3	STYCZNIA,	PIĄTEK	
19.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
4	STYCZNIA,	SOBOTA	
12.00	 WESTCLIFF	 Intencja	wolna	
5	STYCZNIA,	NIEDZIELA,	UROCZYSTOŚĆ	OBJAWIENIA	PAŃSKIEGO	
9.00	 SOUTHEND	 Intencja	wolna	
12.30	 BASILDON	 Intencja	wolna	
16.00	 CHELMSFORD	 Intencja	wolna	

	

SKŁADKA	NIEDZIELNA	–	22	GRUDNIA	2019	
WESTCLIFF	 SOUTHEND	 CHELMSFORD	 RAZEM:	
£	62,80	 £	174,07	 £	74,93	 £	311,80	
	

SAKRAMENT	POKUTY	
Możliwość	spowiedzi	zawsze	45	minut	przed	sobotnią	 i	niedzielną	Mszą	świętą,	a	 także	w	pierwsze	
piątki	miesiąca	w	kościele	Sacred	Heart	w	Southend-on-Sea	od	godziny	18.00	do	19.00.		
	

KONTAKT	
Proboszcz:	ks.	Wojciech	Mozdyniewicz,	tel.	07566229699	
Adres	parafii	(mieszkanie	proboszcza):	68	Marks	Court,	Southchurch	Ave,	Southend-on-Sea,	SS1	2RJ	
Email:	southend@pcmw.org	
Strona	internetowa:	parafiasouthend.co.uk	
______________________________________________________________________________________________________________________	
 

MODLITWA ZA RODZINĘ  
 

Dziękujemy Ci, Panie Boże, za naszą rodzinę i błogosławieństwo, którym nas obdarzasz każdego dnia. 
Dziękujemy, że troszczysz się o nas. Dziękujemy Ci za miłość, która nas łączy. Prosimy, niech w naszej rodzinie 
zawsze panuje zgoda. Spraw, byśmy nie chowali w sercach urazów i chętnie przebaczali sobie nawzajem. 
Spraw także, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od słabości i 
kryzysów, przez jakie nieraz przechodzi nasza rodzina. A kiedy przyjdą trudności, cierpienie, może choroba 
któregoś z nas, pomóż nam razem przetrwać trudne chwile i z ufnością przyjąć Twoją wolę. 
Panie Jezu, który doświadczyłeś rodzinnego ciepła i miłości rodziców Maryi i Józefa, błogosław naszej 
rodzinie. Amen. 


